
Stephan Vandemaele begon zijn ‘carrière’ bij de 
 Rijkswacht in 1972. Na enkele jaren kwam hij toe in de 
 Rijkswachtbrigade van Kortrijk. Tot het jaar 2001, bij 
de po litiehervorming, of zoals de auteur het beschrijft, 
‘de politie misvorming’ en hij noodgedwongen bij de 
plaatselijke politie terechtkwam. 
Hij deed altijd het ‘banenwerk’, een ‘stratier’ dus, tot 
aan zijn pensioen in 2012. Een ‘carrière’ van veertig 
jaar. Iets wat niet door veel Rijkswachters kan gezegd 
 worden. Hij had moeite met de absolute luiheid en dom-
heid van heel wat ‘bazen’. Hij was een Rijkswachter in 
‘hart en nieren’.
Vooral in het deel ‘Anekdoten’ schetst de auteur dat het 
niet altijd kommer en kwel was bij de Rijkswacht, en 
dat er veel gelachen werd. Heel veel. Zijn avonturen met 
zijn goede vriend ‘Seppe’ zijn, alhoewel bijna ongeloof-
lijk, waar gebeurd. Ook de vele andere anekdoten zijn 
bij momenten om te gieren. Hij was er graag bij toen er 
‘kattenkwaad’ kon uitgehaald worden.
Helaas, voor velen, zoals de auteur nu, is de Rijkswacht 
voor altijd ‘verleden tijd’. 9 789461 360212

Het leven van een 
“GENDARME” 
zoals het was...

 en als je eens goed wilt lachen
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Zoals hij altijd heeft voorspeld, heeft Stephan 
Vandemaele een boek geschreven over zijn carrière bij 
de Rijkswacht. Voor zij die de auteur kennen : het is 
geschreven in de stijl ‘Vandemaele’.
De auteur, die nogal ‘berucht’ was bij de Rijkswacht,  
slaat nagels met koppen. Hij heeft menige baas 
slapeloze nachten bezorgd. Wees er gerust van dat heel 
wat bazen van ‘destijds’, nadat zij gehoord hebben 
dat het boek in aantocht is, terug ‘woelige nachten’ 
beleven.
Ook de politiek krijgt een ‘sneer’.
Indien je na het lezen van het boek, tweehonderd 
zesenvijftig bladzijden, foto’s, tekeningen, en stukken 
uit het archief niet gehuild, gebruld, getierd hebt van 
het lachen, dan breng je het boek terug naar de auteur 
en krijg je je geld terug. Ook de ‘groene lach’ telt mee.
Wil je je pa, opa, partner, man, broer of zoon verrassen 
met een origineel geschenk voor ‘Vaderdag’: bij deze. 
Het boek verschijnt op 22 mei en kost e 22, maar je 
krijgt voor ongeveer e 1.000.000 lol.  Berelol. 
Eventuele verzendingskosten: e 5. Bij bestelling van 
tien exemplaren of meer vallen de verzendings kosten 
weg.

Het boek kan besteld worden bij de auteur die het jou 
dan bezorgt. 
tel. 0479322474 
mailadres: stephan.vandemaele@skynet.be 

De opbrengst van het boek gaat integraal naar de 
organisatie van de bosklassen van de St-Paulusschool 
van Kortrijk.
 
Vergeet het niet : een dag niet gelachen is een verloren 
dag.
Veel, heel veel leesgenot.




